
PATVIRTINTA 

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus  

2023 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V1-11 (1.3), 

Vilniaus lopšelio-darželio „Liepsnelė”  direktorės 

2023 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-21 

 

 

 

 

RENGIAMĖS ĮTRAUKČIAI. 

RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR 

JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ 

PARENGTŲ INOVATYVIŲ SKAITMENINIŲ EDUKACINIŲ PRIEMONIŲ KALBOS 

GARSŲ DIFERENCIJAVIMUI PARODOS „NEKLAUŽADOS GARSIUKAI” 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus 

švietimo pagalbos specialistų parengtų skaitmeninių metodinių priemonių kalbos garsų 

diferencijavimui parodos „Neklaužados garsiukai” nuostatai nustato tikslą ir uždavinius, parodos 

dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Virtualią skaitmeninių metodinių priemonių parodą organizuoja Vilniaus lopšelis-

darželis „Liepsnelė” vyresnioji logopedė Yuliya Lapina bei Vilniaus lietuvių namų logopedė Rūta 

Varnagirienė. 

3. Virtualios parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Liepsnelė” 

interneto svetainėje adresu www.liepsnele.vilnius.lm.lt ir Vilniaus lietuvių namai interneto svetainėje 

adresu https://www.lnamai.lt/. Taip pat socialinio tinklo „Facebook“ grupėse: ,,Logopedai-specialieji 

pedagogai”, ,,Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai”, ,,Šarangė Varangė – pagalbos mokiniui 

specialisto puslapis”, „Auklėtoja auklėtojai (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)”.  

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – dalintis gerąją darbo patirtimi kuriant skaitmenines metodines priemones 

kalbos garsų diferencijavimui (toliau metodinės priemonės), kurių pagalba bus ugdomi ir lavinami 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turintys ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio 

amžiaus vaikai. 

4. Uždaviniai: 

4.1. pristatyti autorinę skaitmeninę metodinę priemonę, skirtą foneminės klausos, kalbos 

garsų diferencijavimui, tarties ir kalbos lavinimui; 

http://www.liepsnele.vilnius.lm.lt/
https://www.lnamai.lt/


4.2. plėtoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, dalijimąsi 

gerąją patirtimi, lavinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų kalbinius 

įgūdžius, ruošiantis įtraukiajam ugdymui. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI  

  

5. Parodos dalyviai – respublikines ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesniojo 

mokyklinio amžiaus švietimo pagalbos specialistai.  

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Parodos trukmė – nuo 2023 m. kovo 13 d. iki 2023 m. balandžio 10 d..  

7. Skaitmeninių metodinių priemonių virtuali paroda vyks 2023 m. kovo 13 d.– 

balandžio 10 d. „Facebook” paskyroje: https://www.facebook.com/groups/626057742628048. 

8. Parodoje dalyvaujantys pedagogai užpildo dalyvio anketą (1 priedas) ir iki 2023 m. 

kovo 31 d. siunčia el. paštu v.lopselisdarzelisliepsnele@gmail.com.   

9. Priemonės aprašas rengiamas 12 dydžio Times New Roman šriftu, tarpas tarp eilučių 

1,5. 

10. Nurodomas priemonės pavadinimas, kam ji skirta, tikslas. 

11. Kilus klausimams rašykite el. p. v.lopselisdarzelisliepsnele@gmail.com arba 

logopede@lnamai.lt 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Visiems parodos dalyviams bus išsiųsto dalyvio pažyma.   

13. Autorius, pateikdamas priemonių aprašymus, patvirtina, kad yra šios priemonės 

autorius ir yra gavęs jose esančių asmenų (jei tokių yra) sutikimą šiuos įrašus teikti parodai. Už 

autorinių teisių pažeidimus atsako priemonių įrašus ar kt. pateikę asmenys.  

14. Pateikdamas priemones parodai autorius tampa parodos dalyviu.  

15. Parodos dalyvis sutinka su šiomis sąlygomis.  

16. Parodos dalyviams sudaromos sąlygos naudotis visomis skaitmeninėmis 

priemonėmis, patalpintomis uždaroje, specialiai parodai sukurtoje „Facebook” paskyroje. 
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Respublikinės virtualios ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio 

amžiaus švietimo pagalbos specialistų parengtų 

inovatyvių skaitmeninių edukacinių priemonių 

kalbos garsų diferencijavimui parodos 

„Neklaužados garsiukai” nuostatų 

1 priedas 

 

 

 

 

 

DALYVIO ANKETA  
  

 

Priemonės nuotrauka 

Dalyvio / ių vardas ir pavardė,  

Pareigų  pavadinimas ir kvalifikacinė 

kategorija 

 

Švietimo įstaigos pavadinimas  

Metodinės priemonės pavadinimas ir trumpas 

aprašymas, nuorodą atsiųsti 

 

 

 


